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ПОВІДОМЛЕННЯ 
про підозру

місто Миколаїв «£%>> липень 2022 року

Слідчий у кримінальному провадженні -  заступник начальника СУ 
ГУНП в Херсонській області капітан поліції Чермен Тускаєв, у кримінальному 
провадженні № 42022230000000060 від 13.03.2022 року, за ознаками 
кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 
КК України, встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у 
вчиненні кримінального правопорушення, згідно ст. ст. 36,40,42,276,277,278 
КПК України, -

про те, що він підозрюється у жорстокому поводженні з цивільним 
населенням на окупованій території, інших порушень законів та звичаїв 
війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про 
вчинення таких дій, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Згідно з Конституцією України, Україна є суверенною і незалежною 
державою. Суверенітет України поширюється на всю її територію, яка в межах 
існуючого кордону є цілісною і недоторканною. Перебування на території 
України підрозділів збройних сил інших держав з порушенням процедури,

ПОВІДОМИВ:

Лєонтьєву Володимиру Павловичу,
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визначеної Конституцією та законами України, всупереч Меморандуму про 
гарантії безпеки у зв'язку з приєднанням України до Договору про 
нерозповсюдження ядерної зброї 1994 року, Договору про дружбу, 
співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією (далі - 
РФ) 1997 року та іншими міжнародно-правовими актами, є окупацією частини 
території суверенної держави Україна та міжнародним протиправним діянням 
з усіма наслідками, передбаченими міжнародним правом.

Упродовж 2013 року у зв’язку з демократичними процесами, які 
відбувалися на території України, у представників влади РФ та службових осіб 
з числа керівництва Збройних Сил Російської Федерації (далі - ЗС РФ), 
досудове розслідування та судовий розгляд щодо яких здійснюється в інших 
кримінальних провадженнях, виник злочинний умисел на вчинення 
протиправних дій, спрямованих на порушення суверенітету і територіальної 
цілісності України, зміну меж її території та державного кордону на 
порушення порядку, встановленого Конституцією України.

Мотивами зазначеного умислу стали євроінтеграційний курс розвитку 
України, підготовка до підписання Угоди про асоціацію між Україною та 
Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії та 
їхніми державами-членами, які були розцінені представниками влади і ЗС РФ 
як безпосередня загроза економічним та геополітичним інтересам РФ, що 
сприятиме втраті впливу над політичними процесами в Україні та позбавить 
контролю над її економічною діяльністю, призведе до поглиблення співпраці 
України з Організацією Північноатлантичного договору з метою досягнення 
критеріїв, необхідних для набуття членства у цій організації та можливої 
денонсації угод щодо тимчасового розташування Чорноморського флоту РФ 
на території України - в АР Крим та м. Севастополі.

Свою злочинну мету співучасники з числа представників влади та 
ЗС РФ вирішили досягти шляхом розв’язання та ведення агресивної війни 
проти України з використанням підпорядкованих підрозділів і 
військовослужбовців ЗС РФ, у тому числі дислокованих на підставі 
міжнародних угод на території АР Крим і м. Севастополя, а також залучення 
до виконання злочинного плану інших осіб, у тому числі громадян України та 
РФ, створення і фінансування не передбачених законом збройних формувань 
та вчинення інших злочинів.

При цьому вони усвідомлювали, що такі протиправні дії призведуть до 
порушення суверенітету і територіальної цілісності України, незаконної зміни 
меж її території та державного кордону, заподіяння значних матеріальних 
збитків та інших тяжких наслідків, передбачали і прагнули їх настання.

З метою реалізації вказаного умислу впродовж 2013 року на території 
РФ службові особи Генерального штабу Збройних Сил Російської Федерації 
(далі - ГШ ЗС РФ), на виконання наказів та під безпосереднім керівництвом 
представників влади та службових осіб ЗС РФ, досудове розслідування та 
судовий розгляд щодо яких здійснюється в інших кримінальних 
провадженнях, розробили злочинний план, яким передбачалося досягнення 
військово-політичних цілей РФ, які, на думку співучасників, були прямо 
пов’язані з необхідністю незаконної окупації та подальшої анексії АР Крим,



м. Севастополя та південно-східних регіонів України та, поряд із 
застосуванням політичних, дипломатичних, економічних та інформаційних 
заходів, використання протестного потенціалу населення південно-східних 
регіонів України для організації сепаратистських референдумів, спрямованих 
на порушення територіальної цілісності України.

Для ефективної реалізації плану вирішено залучити 
військовослужбовців ЗС РФ, співробітників інших силових відомств РФ, 
представників влади, інших громадян РФ та України. Крім того, з цією ж 
метою, представниками влади РФ створено та озброєно іррегулярні незаконні 
збройні формування, озброєні банди та групи найманців, якими керували 
офіцери спецслужб і ЗС РФ.

Всупереч нормам міжнародного права президент Російської Федерації 
Володимир Путін, за попередньою змовою з невстановленими на даний час 
досудовим розслідуванням представниками влади, Міністерства оборони та 
інших силових структур Російської Федерації, діючи всупереч вимогам п.п. 
1,2 Меморандуму про гарантії безпеки у зв’язку з приєднанням України до 
Договору про нерозповсюдження ядерної зброї від 05.12.1994, принципам 
Заключного акту Наради з безпеки та співробітництва в Європі від 01.08.1975 
та вимогам ч. 4 ст. 2 Статуту ООН і Декларацій Генеральної Асамблеї 
Організації Об’єднаних Націй від 09.12.1981 №36/103, від 16.12.1970 №2734 
(XXV) від 21.12.1965 №2131 (XX), від 14.12.1974 №3314 (XXIX), спланували, 
підготували і розв’язали агресивну війну, а саме віддали наказ на вторгнення 
підрозділів збройних сил на територію суверенної України, тобто з 24.02.2022 
вступили в активну фазу збройного конфлікту, який триває з 2014 року.

Так, 24.02.2022, на виконання вищевказаного наказу, 
військовослужбовці збройних сил Російської Федерації та федеральної служби 
військ національної гвардії Російської Федерації незаконно вторглися на 
територію суверенної держави, через державні кордони України в Харківській, 
Херсонській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Запорізькій, Київській 
областях та здійснили збройний напад на державні органи влади, органи 
місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації, військові 
частини, інші критичні об'єкти цивільної інфраструктури, які мають важливе 
народногосподарське чи оборонне значення для держави України, та 
здійснили окупацію частин вказаних територій, чим вчинили дії з метою зміни 
меж території та державного кордону України на порушення порядку, 
встановленого Конституцією України, що продовжується по теперішній час та 
призводить до загибелі значної кількості людей та інших тяжких наслідків.

За результатами воєнних дій, 24.02.2022 збройними силами Російської 
Федерації незаконно окуповані місто Нова Каховка та місто Каховка, 
Херсонської області.

24.02.2022, близько 05:15, збройними силами РФ нанесено ракетно- 
бомбові удари по військовим і цивільним об’єктам України, а також введено 
на територію суверенної держави війська країни-агресора. У зв’язку з цим, 
Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні з 
05 год. ЗО хв. 24.02.2022 введено воєнний стан строком на 30 днів. Зазначений 
Указ затверджений прийнятим Верховною Радою України Законом України
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від 24.02.2022 № 2102-ІХ. Згідно з Указом Президента № 133/2022 від
14.03.2022 - строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 
хвилин 26 березня 2022 року строком на ЗО діб. Указом Президента 
№ 259/2022 від 18.04.2022 - строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 
05 години ЗО хвилин 25 квітня 2022 року строком на ЗО діб. Зазначений Указ 
затверджений прийнятим Верховною Радою України Законом України від
21.04.2022 № 2212-ІХ. Указом Президента № 341/2022 від 17.05.2022 - строк 
дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 
року строком на 90 діб. Зазначений Указ затверджений прийнятим Верховною 
Радою України Законом України від 21.04.2022 № 2212-ІХ.

В ході триваючого збройного конфлікту, Лєонтьєв Володимир 
Павлович, 22.01.1964 року народження, будучи громадянином України, 
зареєстрований за адресою: м. Київ, вул. Волоська, буд. 50/38, кв. 114 та 
фактично перебуваючий у м. Нова Каховка, Херсонської області, будучи 
головою незаконно сформованої, так званої «Новокаховської військово- 
цивільної адміністрації», тобто приймаючи участь у збройному конфлікті на 
боці Російської Федерації, діючи за попередньою змовою з Мотузенко 
Валентином Івановичем, який займає посаду «радника голови ДНР» та 
фактично керує діями незаконного збройного формування «ДНР» на території 
Каховського району Херсонської області, в порушення ст. ст. 2, 4, 13, 27, 29, 
34 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни від 
12 серпня 1949 року (далі - Конвенція), надав вказівку підконтрольним 
військовослужбовцям Російської Федерації та іншим невстановленим 
досудовим розслідуванням особам, викрасти за проукраїнську позицію 
журналіста Херсонської обласної газети «Новий день» - Батуріна Олега 
Ігоровича, 14.05.1978 року народження, який підпадає під захист 
ст. 4 Конвенції, як громадянин України, який не бере активної участі у бойових 
діях та опинився в ході окупації під владою сторони конфлікту (Російської 
Федерації), якого 12.03.2022 о 17:00 невстановленні досудовим 
розслідуванням військові Російської Федерації та інші невстановленні особи 
незаконних військових формувань, під'їхавши на білому авто марки «FORD» 
моделі «TRANSIT» до автостанції по вул. Мелітопольській в м. Каховка 
Херсонської області, із застосуванням фізичної сили поклали на підлогу та 
одягнувши кайданки посадили до вказаного транспортного засобу, чим 
порушили пункт «Ь» статті 3 Конвенції в частині заборони захоплення 
заручників.

Після цього Батуріна О.І. відвезли до міста Нова Каховка, Херсонської 
області де в приміщенні раніше захопленого Каховського райнного відділу 
поліції ГУНП в Херсонській області невстановлені особи провели обшук 
потерпілого, при цьому погрожуючи вбивством останнього, нанесли йому 
численні удари по ногах та в район боків прикладом зброї. В подальшому в 
одному з холодних кабінетів приміщення Каховського райнного відділу 
поліції ГУНП в Херсонській області прикували Батуріна О.І. кайданиками до 
батареї, та утримували у виснажливих для людського організму умовах до
20.03.2022, змушуючи останнього діяти проти своєї волі, з метою 
перешкоджання його законній професійній діяльності журналіста, що є



порушенням пункту «а» статті 3 Конвенції в частині заборони жорстокого 
поводження.

Під час незаконного утримання Батуріна О.І. невстановлені досудовим 
розслідуванням особи на виконання злочиного наказу Лєонтьєва В.П., який 
діяв за попередньою змовою з Мотузенком В.І., прикладом автомату 
спричинили тілесні ушкодження останньому у вигляді закритої тупої травми 
грудної клітини з переломами 4,5,6,7 ребер справа, які утворилась внаслідок 
нанесення ударів тупими предметами і відноситься до тілесних ушкоджень 
середнього ступеня тяжкості, що підтверджується висновком експерта Івано- 
Франківського обласного бюро СМЕ за № 191 від 09.06.2022, що є 
порушенням пункту «а» статті 3 Конвенції в частині заборони насилля над 
життям та тортур.

Таким чином, Лєонтьєв Володимир Павлович, 22.01.1964 року 
народження, підозрюється у жорстокому поводженні з цивільним 
населенням на окупованій території, інших порушень законів та звичаїв 
війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов'язковість 
яких надана Верховною Радою України, а також віддання наказу про 
вчинення таких дій, вчинене за попередньою змовою групою осіб, тобто 
у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого 
ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 КК України.

Слідчий у кримінальному провадженні -  
Заступник начальникі^рУ 
ГУНП в Херсонській о( 
капітан поліції

ПОГОДЖЕНО 
Старший групи прокурорів 
у кримінальному провадженні 
прокурор відділу Херсонської 
обласної прокуратури

Чермен Таймуразович Тускаєв

Євген Валерійович Терещенко



ПАМ’ЯТКА
про процесуальні права та обов’язки підозрюваного

Одночасно підозрюваному Лєонтьєву В.П. роз’яснені права та обов’язки 
підозрюваного, передбачені ст. 42 КПК України, а саме:

Підозрюваний, обвинувачений має право:
1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його 

підозрюють;
2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, а також отримати 

їх роз'яснення у разі необхідності;
3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого та 

перед кожним наступним допитом з дотриманням умов, що забезпечують 
конфіденційність спілкування, на присутність захисника під час допиту та 
інших процесуальних дій, на відмову від послуг захисника в будь-який момент 
кримінального провадження, на отримання послуг захисника за рахунок 
держави у випадку відсутності коштів на оплату таких послуг;

4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього або у будь-який 
момент відмовитися відповідати на запитання;

5) давати пояснення, показання з приводу підозри чи в будь-який 
момент відмовитися їх давати;

6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;
7) у разі затримання -  на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких 

родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування;
8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;
9) брати участь у проведенні процесуальних дій;
10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати 

свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться 
до протоколу;

11) застосовувати з додержанням вимог КПК України технічні засоби 
при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, 
слідчий суддя, суд мають право заборонити застосовування технічних засобів 
при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального 
провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що 
охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що 
виноситься вмотивована постанова (ухвала);

12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про 
забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, 
житла тощо;

13) заявляти відводи;
14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, та 

вимагати відкриття матеріалів;
15) одержувати копії процесуальних документів та письмові 

повідомлення;



16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, 
слідчого судді;

17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, 
діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову 
діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, 
визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, 
обвинувачення не підтвердились;

18) користуватись рідною мовою, отримувати копії процесуальних 
документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності 
користуватися послугами перекладача за рахунок держави.

Підозрюваний, який є іноземцем і тримається під вартою, має право на 
зустрічі з представником дипломатичної чи консульської установи своєї 
держави, яку йому зобов’язана забезпечити адміністрація місця ув'язнення.

Підозрюваний зобов’язаний:
1) прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за 

викликом у призначений строк -  заздалегідь повідомити про це суд;
2) виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування 

заходів забезпечення кримінального провадження;
3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, 

прокурора, слідчого судді, суду.
На всіх стадіях кримінального провадження підозрюваний має право 

примиритися з потерпілим і укласти угоду про примирення. У передбачених 
законом України про кримінальну відповідальність та КПК України випадках 
примирення є підставою для закриття кримінального провадження.

Про підозру мені повідомлено, повідомлення про підозру та пам’ятка про 
процесуальні права та обов’язки вручені, права підозрюваного оголошені та 
роз’яснені.

Підозрюваний __________________________________________________
Захисник____________________________________________________

« » год. « » хвилин « » __________ 2022 року.

Повідомлення про підозру вручив та права роз’яснив:

Старший групи прокурорів 
у кримінальному провадженні, 
прокурор відділу Херсонської
обласної прокуратури Євген ТЕРЕЩЕНКО


